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Resumo






O Banco Intermedium S.A. tem se focado na expansão de sua carteira de crédito imobiliário,
enquanto lida com os fatores restritivos do rating, como suas linhas de negócio e base de
captação concentradas.
O rating do Intermedium reflete a posição de negócios fraca do banco, a avaliação forte de
seu capital e rentabilidade, a sua posição de risco fraca, o seu perfil de captação de
recursos (funding) abaixo da média e sua liquidez adequada quando comparados aos de
outros bancos da América Latina.
A perspectiva estável reflete nossa expectativa de que o banco deverá continuar crescendo
em ritmo acima do mercado e com maior participação do crédito imobiliário em sua carteira,
enquanto se esforça para diversificar suas receitas e fontes de funding.

Ação de Rating
São Paulo (Standard & Poor’s), 18 de junho de 2014 – A Standard & Poor’s Ratings Services
reafirmou hoje o rating de crédito de emissor ‘brBB+’ atribuído na Escala Nacional Brasil ao Banco
Intermedium S.A. (“Intermedium”). A perspectiva é estável.

Fundamentos
O rating que a Standard & Poor’s atribui ao Intermedium se baseia na “forte” base de capital do
banco e no suporte de seus acionistas e na sua liquidez “adequada” conforme definição desses
termos em nosso critério. Um perfil de captação de recursos (funding) “abaixo da média”, a
pequena escala e concentração de linhas de negócios do banco quando comparados aos de
outras instituições na América Latina e sua “fraca” posição de risco mitigam parcialmente os fatores
positivos.
De acordo com o nosso critério de bancos, utilizamos as classificações de risco econômico e de
risco da indústria bancária da Avaliação do Risco da Indústria Bancária (BICRA, na sigla em inglês
para Banking Industry Country Risk Assessment) do Brasil para determinar a âncora de um banco,
a qual é o ponto de partida para atribuir um rating de crédito de emissor. Nossa âncora para um
banco comercial que opera somente no país é ‘bbb-’, com base na classificação ‘6’ de risco
econômico e na ‘5’ de risco da indústria do setor bancário brasileiro. O risco econômico reflete o
baixo Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil e as perspectivas de crescimento apenas
modestas para o país que limitam a capacidade de pagamento das famílias e a do país de
enfrentar desacelerações econômicas. Também incorpora nossa visão de que os desequilíbrios
econômicos têm aumentado como resultado da rápida expansão do crédito em face de um lento
crescimento da economia e da maior carga de endividamento das famílias. De maneira geral,
vemos que os desequilíbrios econômicos no Brasil continuam aumentando e o crescimento do
crédito permanece elevado – apesar da recente desaceleração – em meio ao lento crescimento da
economia, o qual não é provável que aumente nos próximos dois anos. Além disso, esperamos
que a vulnerabilidade externa do Brasil se eleve de certa maneira nos próximos anos, o que
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também contribui para a nossa avaliação de “risco alto” para os desequilíbrios econômicos. No
entanto, a alavancagem moderada do setor corporativo brasileiro e a ausência de empréstimos de
alto risco mitigam de certa forma os fatores de risco mais elevados em nossa avaliação de risco
econômico.
A classificação ‘5’ de risco da indústria reflete nossa opinião de que os riscos da indústria do setor
bancário brasileiro continuaram se ampliando. Em nossa visão, há distorções crescentes de
mercado em razão de uma maior participação de mercado dos empréstimos dos bancos públicos
nos últimos dois anos, além do aumento do diferencial de spread entre bancos públicos e privados,
o que também resultou em menor rentabilidade do setor. A cobertura extensiva, a supervisão
efetiva do sistema financeiro e uma base de depósitos estável e adequada suportam nossa
classificação do risco da indústria.
O Intermedium é um banco de pequeno porte atuante no mercado brasileiro, concentrado na
Região Sudeste do país, especialmente em Minas Gerais, com foco no financiamento a pequenas
e médias empresas (PMEs), empréstimos com desconto em folha de pagamentos (consignados) e
financiamento imobiliário. Com um total aproximado de R$ 1,5 bilhão em ativos e R$ 1,1 bilhão em
empréstimos em dezembro de 2013, o Intermedium era a 77ª maior instituição financeira no país
(de acordo com dados de março de 2014 do Banco Central do Brasil), detendo uma participação
menor do que 1% no total de ativos do sistema financeiro nacional. A redução do seu apetite por
crédito consignado, seguida das mudanças regulatórias em relação a essa modalidade, além da
forte competição de grandes participantes, antes não tão agressivos, que tornaram esse tipo de
operação menos atraente para bancos de pequeno porte, tem levado o Intermedium a se focar na
originação de financiamento imobiliário. Essa modalidade é um importante fator de crescimento no
longo prazo dentro da estratégia da administração, enquanto o segmento de PMEs passa a ser
levado com cautela, dada a mais frágil situação financeira das empresas com as quais o banco
opera. O crescimento da carteira imobiliária deve possibilitar gradual melhora na qualidade dos
ativos do banco e maior estabilidade de receitas no longo prazo, mas também se mostra como um
desafio quanto ao funding no sentido de descasamentos de prazos entre os ativos e passivos do
banco. Em 2013, o Intermedium securitizou cerca de R$ 39 milhões de crédito imobiliário por meio
de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), sendo a securitização a estratégia adotada para
se trabalhar com uma carteira de longo prazo como a imobiliária, frente a captações de prazo mais
curto, que são comuns no mercado brasileiro. A participação de cada linha de negócio no total da
carteira de crédito é de 19,2% de PMEs, 52,6% de consignados e 28,2% de financiamento
imobiliário, sendo que a participação de consignado se reduziu em função do crescimento do
crédito imobiliário, mas ainda se mantém como a maior linha de negócio do banco. Vale notar que
o banco também instituiu uma corretora de seguros e uma distribuidora de títulos e valores
mobiliários para obter mais receitas de tarifas e de prestação de serviços por meio de produtos que
não requerem alocação de capital por parte do banco. Vemos a diversificação da carteira de
crédito do Intermedium como positiva, assim como seu esforço para estabelecer novos produtos,
mas uma revisão positiva da nossa avaliação da sua posição de negócios depende de o banco
aumentar significativamente sua participação de mercado e obter maior estabilidade e
diversificação de receitas.
A avaliação “forte” de capital e rentabilidade do Intermedium contrabalança o seu forte nível atual e
projetado de capital com suas fontes de receitas concentradas e rentabilidade volátil. O índice de
capital ajustado (risk-adjusted capital ou RAC) do banco atingiu 15,31% em dezembro de 2013
considerando a expansão de cerca de 17% da sua carteira de crédito versus o ano anterior,
enquanto o Índice de Basileia atingiu 22,3%, confortavelmente acima do mínimo de 11% requerido
pelo Banco Central. Projetamos que o crescimento de suas exposições em 2014 e 2015 deteriore
sua capitalização, mas que ainda se mantenha em patamar “forte”, com uma média do indicador
RAC acima de 13%. Por outro lado, os picos de inadimplência na carteira do banco em períodos
de estresse têm prejudicado a rentabilidade e geração interna de capital. O indicador de retorno
sobre ativos (ROA, na sigla em inglês) apresentou leve recuo em 2013 quando comparado a 2012,
atingindo 1,28%.
A posição de risco do Intermedium é “fraca”, dados o desempenho histórico de sua carteira de
crédito e o risco derivado do forte crescimento dos últimos anos, além do crescente descasamento
de prazos entre seus ativos e passivos. A performance da carteira de empréstimos mostrou sinais
de alta inadimplência durante a crise de 2008, seguida de baixas líquidas contra provisão altas. O
aumento em geral da inadimplência no mercado brasileiro em 2011 e 2012 também se notou no
Intermedium, sendo que seu índice de inadimplência atingiu 3,24% em 2011 e 6,09% em 2012,
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fato que requereu significativo aumento de provisionamento e afetou negativamente o lucro do
exercício. Em 2013, o índice de inadimplência recuou para 3,34%, mas as baixas líquidas contra
provisão subiram para 4,2% contra 0,9% no ano anterior, refletindo as baixas para prejuízo dos
créditos inadimplentes de 2012. O foco do banco em crédito imobiliário deve levar a uma melhora
na qualidade dos seus ativos, no entanto, uma performance ruim das carteiras de PMEs e
consignado ainda pesa negativamente em nossa avaliação. Acreditamos também que o apetite do
banco por crescimento acima do ritmo médio do mercado, mesmo partindo de uma base menor,
seja um risco e é um fator considerado nesta avaliação. Além disso, em 2013, o banco continuou a
apresentar descasamento dos prazos entre o ativo bancado e o passivo captado, em função do
aumento significativo da carteira de financiamento imobiliário, a qual geralmente possui prazos
maiores do que outras formas de crédito. Esse é um risco especialmente significativo para bancos
de pequeno porte que geralmente possuem fontes de captação mais voláteis. Para remediar tais
descasamentos, o Intermedium pretende continuar com emissões de CRIs, além de tomar
posições em derivativos para mitigar parcialmente esse risco e alongar o prazo de suas captações.
Vemos o funding do Intermedium como “abaixo da média” e sua liquidez como “adequada”. Em
nossa opinião, o banco tem se esforçado para diversificar sua base de captação e reduzir sua
dependência de recursos do acionista, o que vemos como positivo. Apesar de o banco ainda ter
um funding concentrado em depósitos a prazo e DPGE - Depósito a prazo com garantia especial
do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), a diversificação com Letras de Crédito Imobiliário reduziu
sua dependência de depósitos a prazo e DPGE para 57% do seu funding total contra 64% em
2012. No entanto, as Letras Financeiras, que vimos como mais um movimento a diversificação,
devem se reduzir gradativamente, dado que foram emitidas no período em que o Banco Central
permitiu que os grandes bancos de varejo comprassem esses títulos com depósitos compulsórios,
para dar liquidez ao sistema. Atualmente, o custo das Letras Financeiras é mais alto do que o de
outras fontes de funding. Os 20 maiores depositantes representavam cerca de 47% do total de
depósitos contra 49% um ano antes. A participação de recursos dos acionistas e partes
relacionadas também continua a reduzir, de 22% para 15% do funding total, sendo que o
percentual de depósitos a prazo com liquidez diária se manteve em níveis baixos, em torno de
15%. O índice de funding estável do banco é em torno de 100%, mas a concentração das suas
fontes de funding nos leva a avaliar o perfil de funding como “abaixo da média”. Vemos a liquidez
do banco como adequada, com o índice de amplos ativos líquidos em 2x. Vemos gradual melhora
no perfil de liquidez do banco, com redução de liquidez em seus depósitos a prazo, quando
comparado a anos anteriores, e emissões de LCIs também com baixa liquidez. Mais de 200% dos
seus depósitos a prazo com condição de liquidez eram cobertos pelos ativos líquidos em dezembro
de 2013.

Perspectiva
A perspectiva estável reflete nossa visão de que o Intermedium deverá continuar crescendo em
ritmo acima do mercado e com maior participação do crédito imobiliário em sua carteira, enquanto
se esforça para diversificar suas receitas e fontes de funding. Uma ação positiva de rating depende
de o banco melhorar a qualidade da sua carteira de crédito, além de reduzir os descasamentos
entre ativos e passivos. Por outro lado, caso o RAC do banco decline abaixo de 10%, dadas as
perdas inesperadas ou a um crescimento de exposições em ritmo muito forte sem geração interna
de capital ou injeções de capital para manter seu RAC acima de 10%, o rating pode sofrer
pressões negativas.
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TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS RATINGS
Rating de Crédito de Emissor

brBB+/Estável/--

Âncora

bbb-

Posição de Negócios

Fraca

Capital e Rentabilidade

Forte

Posição de Risco

Fraca

Funding e Liquidez

Abaixo da Média e Adequada

Suporte

Não

Suporte GRE

Não

Suporte de Grupo

Não

Suporte do Governo Soberano

Não

Fatores Adicionais

Não

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios




Metodologia e premissas para avaliação do risco da indústria bancária de um país, 9 de
novembro de 2011.
Bancos: Metodologia e Premissas de Rating, 9 de novembro de 2011.
Metodologia e premissas de capital de bancos, 6 de dezembro de 2010.
LISTA DE RATING
Rating Reafirmado

Banco Intermedium S.A.
Rating de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil

Emissor

brBB+/Estável/--

Data de Atribuição do Rating Inicial

Data da Ação Anterior de Rating

19 de fevereiro de 2010

14 de abril de 2014

Banco Intermedium S.A.
Rating de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil longo prazo
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Informações regulatórias adicionais
Outros serviços fornecidos ao emissor
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.
Atributos e limitações do rating de crédito
A Standard & Poor’s Ratings Services utiliza informações em suas análises de crédito provenientes
de fontes consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A Standard & Poor’s
Ratings Services não realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação
independente da informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos
de rating de crédito ou de monitoramento dos ratings atribuídos. A Standard & Poor’s Ratings
Services não verifica a completude e a precisão das informações que recebe. A informação que
nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a
análise de crédito de rating.
Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a Standard & Poor’s Ratings Services
acredita que há informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma
opinião de rating de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela
Standard & Poor’s Ratings Services não deve ser vista como uma garantia da precisão,
completude ou tempestividade da (i) informação na qual a Standard & Poor’s se baseou em
conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam ser obtidos por meio da
utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas.
Fontes de informação
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a Standard & Poor’s utiliza, de acordo com o tipo
de emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros,
inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais,
informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os
relatórios de análises dos aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade
avaliada e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo
informações publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e
ou outros reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de
informações de mercado nacionais e internacionais.
Aviso de ratings ao emissor
O aviso da Standard & Poor’s para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na
política “Aviso de Pré-Publicação aos Emissores”.
Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da Standard & Poor’s de seus ratings de crédito é abordado em:




Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de
Crédito) http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?
articleType=PDF&assetID=1245338484985
Política de Monitoramento http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?
articleType=PDF&assetID=1245319078197

Conflitos de interesse potenciais da S&P Ratings Services
A Standard & Poor’s Brasil publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos
de Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.
Faixa limite de 5%
A S&P Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/ratings/br-disclosure/pt/la o nome das entidades responsáveis
por mais de 5% de suas receitas anuais.
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